
Emb. de Peñarroya - Belmonte.



22-02-201 9. Embalse de Peñarroya - Belmonte.
Van 1 0:00 tot 1 0:57 lopen we een ruta interpretacion boven
het stuwmeer. Her en der staan nummers, maar wat die
voorstel len? Geen idee.

LB: Casti l l lo de Peñarroyo.
RM: Embalse de Peñarroyo.
O: Rozemarijn, Rosmarinus officinal is.



We beginnen vandaag met een korte wandeling boven langs het stuwmeer.

Het is in totaal slechts 2,4 km. Steeds tussen struikgewas door.



We lopen een stukje tussen het struikgewas door.

LB, RB: Embalse de Peñarroyo.
LO: Ekster, Pica pica.
MO: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.



Om 11 :06 verder naar Argamasil la de Alba, waar we kunnen
lozen en water tanken (omstreeks 1 2 uur).
We zoeken tevergeefs "autogas" hier en in Tomelloso.

LB: Argamasil la de Alba.
LO: Calle Ancha, Argamasil la de Alba.
LM: San Juan Bautista, Plaza de España.
RO: Een van de vele Bodegas in Tomelloso.



Bij de LIDL boodschappen gehaald en daar ook gelunched.
Om 1 3:37 verder. Nu zien we uitgestrekte wijnvelden (van Valdepeñas?).
1 3:51 zien we de Guadiana. 2 minuten later weer, maar nu wel droog.

LB, LM: Wijnvelden bij Tomelloso.
RM, RO: Guadiana.



In Alcazar de San Juan vinden we wel een Repsol, die
autogas heeft, maar die heeft geen geschikte nippel. Dat
hebben we nog nooit meegemaakt. Geen LPG dus.
1 4:20 ri jden we verder via de snelweg en een nieuwe
CM420 naar de N420 (1 4:42). Links zien we de Ermita de
Criptana, 'n 360º uitzicht over deze 1 00% vlakke streek.

B: De molens van Campo Criptana.
RO: Ermita de Criptana.



Pedro Muñoz heeft een rotonde
met veel tortels erop (1 4:49).

LO, RO: Pedro Muñoz.



We gaan de Provincia Cuenca in (1 4:52) en zijn midden
tussen de wijnvelden. Ze strekken zich tot de horizon uit.
We zien de 7 molens van Mota de Cuervo (1 5:00). Om
1 5:30 komen we in Belmonte aan bij het mooie kasteel
boven de oude stad. 4005 km. We kijken hier boven uit over
het kasteel, 3 molens rechts en 2 molens l inks. Rechts zijn
ook mooie heuvels met parasoldennen.

LB: Silo, Calle Melchor Cano, Belmonte.
RB: Calle Gerardo Delgado.
LM: Puerta de la Estrella.
RM: Calle Isabel I de Castilla.
O + volgende pagina: Castillo de Belmonte.





Alles bij elkaar is dit een prachtige plek.

Als het donker is maak ik nog een foto van het verl icht
kasteel.

Deze pagina: Zicht vanafde Cerro de San Cristóbal.
Volgende pagina: De castillo bij nacht.






